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11.2.2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
 
Vedtak: 
 

 
12.2.2018 Godkjenning referat fra rådsmøte nr. 1/2018 
 
 Vedtak:  
 
 
13.2.2018 Om implementering av tilbudsstrukturen og nye læreplaner 
 
Utdanningsdirektoratet er bedt om å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for en effektiv 
implementering av ny tilbudsstruktur i 2020. Eksempler fra oppdragsbrevet er kompetanseheving 
av lærere og instruktører. Implementeringen skal sees i sammenheng med andre parallelle 
prosesser i direktoratet som Fagfornyelsen, etter- og videreutdanningstiltak i Yrkesfaglærerløftet 
og ny modell for kompetanseutvikling. Marianne Westbye fra Utdanningsdirektoratet informerer 
om planene for implementering og nye læreplaner. 
 

Forslag til vedtak:  
 FRIM tar saken til orientering.  
 
 
14.2.2018 Forslag til læreplangrupper Vg3 IKT og medieproduksjon 
 
Utdanningsdirektoratet ber Faglig råd for IKT og medieproduksjon om å komme med forslag til 
medlemmer til læreplangrupper på Vg3. Fagene det gjelder er: 
 
• IT-driftsfaget 
• IT-utviklerfaget 
• Medieproduksjonsfaget 
• Mediedesignfaget 
• Medieteknikkfaget 
 
Kriteriene for å sitte i læreplangruppe 
 
Alle i læreplangruppa må være 

• oppdatert på fagområdet 
• kunne tenke framtidsrettet om faget 

 
I tillegg må gruppa samlet sett bestå av medlemmer som har 

• læreplankompetanse 
• kjennskap til vurdering 
• kjennskap til videregående opplæring i skole og bedrift 
• god skriftlig framstillingsevne og beherske digitale verktøy i arbeidet 

 
Dersom det er mulig ber vi rådet om å ta hensyn til geografisk balanse og kjønnsbalanse når dere 
foreslår medlemmer. 
 
Arbeidsutvalget i FRIM har laget forslag til læreplangrupper basert på navn foreslått av den 
midlertidige gruppe og faglig råd for IKT og medieproduksjon.  
 
AU har laget forslag til læreplangrupper for Vg3 (vedlagt). AU ønsker at rådsmedlemmer tar 
stilling til sammensetningen av læreplangruppene.  
 

Vedtak:  
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15.2.2018 Dronefaget 
 
Utdanningsdirektoratet mottok 30.5.2018 en søknad fra Nordland Fylkeskommune om opprettelse 
av Vg2 dronefag og Vg3 droneoperatørfaget. Søker foreslo at Vg2 dronefag skal bygge på Vg1 
elektrofag. Faglig råd for elektrofag støttet forslaget. 
 
Utdanningsdirektoratet ber imidlertid søker og de faglige rådene for elektrofag og IT og 
medieproduksjon om å vurdere om Vg2 dronefag med påfølgende opplæring i bedrift bør 
plasseres i utdanningsprogrammet for IT og medieproduksjon. 
Dette fordi: 
 

• Beskrivelse av programfagene på forslag til Vg2 tilbud dreier seg blant annet om å drifte 
og operere droner, opplæring i myndighetspålagte rollefordelinger og fotolære i 
droneoperasjoner og etterbehandling av innsamlet datamateriale. 

• Beskrivelse av hovedområdene på forslag til Vg3 tilbud dreier seg blant annet om 
flytrening, planlegging og gjennomføring av oppdrag og etterbehandling av data. Videre er 
det et hovedområde som omfatter rutiner og prosedyrer for vedlikehold og utskifting av 
dronekomponenter, oppdatering og vedlikehold av software. 

• Forståelse for koblinger, batterier og kretser for å gjennomføre vedlikehold utgjør en 
relativt liten del av læreplanforslagene. 

 
På bakgrunn av dette: 
 
1. Vi ber søker og faglig råd for elektrofag om å vurdere forslaget om plassering av dronefaget på 
nytt. 
2. Vi ber faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon å vurdere om Vg2 dronefag og 
Vg3 droneoperatør 
 
 

Forslag til vedtak:  
FRIM sin innstilling er at dronefaget bør plasseres under utdanningsprogram for elektrofag. 
Det er ikke hensiktsmessig med kryssløp fra Vg1 IKT og medieproduksjon. 

 
 
16.2.2018 Bedriftsintern opplæring 
 
Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern 
opplæring (f.eks. kjedeskoler) kan inngå i kompetansemål i læreplanene. Vi vil se nærmere på 
lærefag der det eksisterer opplæring som gir ikke-formell kompetanse. Ikke-formell kompetanse 
kan defineres som kurs eller kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen i regi av et 
studieforbund eller andre. Fag- og svennebrev er eksempler på formell kompetanse. Vi vil se bort 
ifra opplæring som er formalisert gjennom lov og forskrift. 
Med dette som utgangspunkt har vi satt opp en foreløpig liste med lærefag vi mener vil kunne 
være relevante: 
 
    - Salgsfaget (kjedeskoler) 
    - Førstelinje-tjenester (avhengig av innholdet i faget) 
    - Lærefag innen IKT & Medieproduksjon  
 
For å finne gode løsninger i disse lærefagene kan det samtidig være aktuelt å hente inn innspill 
også fra lærefag der det eksisterer ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell 
kompetanse. 
 
Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og ber de faglige rådene om innspill til det videre arbeidet med 
oppdraget. 
 
 
Spørsmål til faglige råd:  
 

• Er det andre lærefag dere mener vi bør ha med på listen, eller er det lærefag dere mener 
vi bør ta ut?  
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• Har dere eksempler på ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell kompetanse slik 
at kandidatene får mulighet til å ta et fag- eller svennebrev?  

• Hvordan mener dere vi bør involvere bransjen og de faglige rådene i det videre arbeidet? 
 
 

Vedtak: 
FRIM ønsker å involveres i Udirs arbeid med bedriftsintern opplæring. Rådet mener at det 
viktig å undersøke i hvilken grad bedriftsintern opplæring brukes ute i bransjene, og om 
det kan tilrettelegges for realkompetansevurdering opp mot læreplanene for 
utdanningsprogrammet.   

 
 
 
17.2.2018 Årsplan 2019 for FRIM 
 
Faglig råd for IKT og medieproduksjon skal lage sin årsplan for 2019 der det fremgår hva rådet 
skal prioritere å arbeide med det kommende året. I forlengelsen av dette er målet å utvikle en 
fremdriftsplan for de ulike arbeidsoppgavene og drøfte ansvarsområder blant medlemmene i 
rådet. Under rådsmøtet presenterer AU sitt forslag til årsplan og deretter drøfter vi videre 
oppfølging.  
 
Vedlagt: 

- Forslag til årsplan fra arbeidsutvalget 
 

Vedtak:   
 
 
18.2.2018 Yrkesfagspesifikke deler i læreplanene i norsk og engelsk 
 
Bakgrunn 
På bakgrunn av offentlig høring fastsatte Kunnskapsdepartementet våren 2018 at læreplanene i 
norsk og engelsk på yrkesfag skal ha en yrkesfaglig del som skal utgjøre 20 – 30% av 
læreplanene. Denne delen skal ha en generell yrkesfaglig innretning som skal gjelde for alle 
utdanningsprogram. Samtidig avgjorde departementet at fagene fra og med skoleåret 2020 skal 
samles over ett år slik at engelsk på yrkesfag legges til Vg1 og norsk på yrkesfag legges til Vg2. 
Disse rammene for norsk og engelsk på yrkesfag er med andre ord fastsatt, og derfor ikke oppe 
til diskusjon nå. 
 
Læreplangruppene i fagfornyelsen i norsk og engelsk har fått i oppdrag å utarbeide den 
yrkesfagspesifikke delen i hver av disse læreplanene. I premissene ligger det at eksamen og 
vurderingsordning i norsk og engelsk tilpasses yrkesfag i tråd med reviderte læreplaner. I engelsk 
skal læreplangruppa vurdere om det skal være to ulike, men likeverdige eksamener til sentralt 
gitt skriftlig eksamen, eller om eksamen skal være felles for yrkesfaglige utdanningsprogram og 
studieforberedende utdanningsprogram. 
I norsk skal læreplangruppa vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i 
sluttvurderingen i faget. Forslagene skal være innenfor rammene av de eksamensformene vi har i 
dag, og skal leveres til eksamensutvalget som skal bistå Utdanningsdirektoratet med å utrede en 
helhetlig eksamensordning for fagene i fagfornyelsen. 
 
Førsteutkast til nye læreplaner har vært ute til spørring på Udir.no, med frist for tilbakemelding i 
det elektroniske systemet 14.11.2018. Dette er tidlige skisser det er viktig å få tilbakemelding på, 
ikke minst fra faglige råd. 
 
Læreplaner vedlagt. 
 
Problemstillinger til diskusjon: 
1 Åpner de foreslåtte målene for god yrkesretting av 
A norskfaget 
B engelskfaget? 
2 Har faglige råd forslag til nye/justerte mål i engelsk og/eller norsk? 
3 Hvilke eksamensformer er mest hensiktsmessige for 
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A engelsk på YF? 
B norsk på YF 
Læreplangruppene vil bruke tilbakemeldingene i sitt videre arbeid med læreplanutkastet. Vi 
ønsker derfor skriftlig tilbakemelding på spørsmålene nedenfor, men frist 18.desember 2018. 
 

Vedtak: 
 
 
19.2.2018 Orienteringssaker 
 
Innlegg fra rådsleder på SRYs julemøte 
På vegne av SRY inviterte Utdanningsdirektoratet rådslederne for faglig råd for salg, service og 
reiseliv, faglig råd for frisør, blomster- og interiørdesign og faglig råd for IKT og medieproduksjon 
til å holde korte innlegg på SRYs julemøte. Julemøtet ble avholdt 6. desember 2018 på Thon 
Hotel Opera i Oslo. På julemøtet deltok statsråd Jan Tore Sanner. 
 
Rådene var valgt til å holde innledning fordi de representerer nye utdanningsprogram i 
kommende tilbudsstruktur. Tidsrammen ble fordelt mellom rådene med 6 min til hvert råd. 
  
Innledningen var en mulighet for rådet til å ta opp overordnede problemstillinger/ utfordringer for 
utdanningsprogrammene. Leder for rådet orienterer rådet om innholdet i innledningen.   
 
 
Møte med Fotografforbundet 
Utdanningsdirektoratet, medlemmer fra den midlertidige gruppa og FRIM gjennomførte 21.11 
møte i med Fotografforbundet og Opplæringskontoret for fotostudier. Formålet med å møtet var å 
se på ivaretakelsen av fotofaget i de nye lærefagene. Deltakerne på møtet orienterer rådet. 
 
Møtedatoer 
 
Møtedatoer for FRIM i 2019. Rådet kan søke om flere rådsmøter ved behov. Vedlagt ligger også 
oversikt over rådsmøter for alle de faglige rådene.  
 
FRIM 

13.feb 
24.apr 
11.sep 
27.nov 

 
 
20.02.2018 Eventuelt 
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Programområde for dronefag - Læreplan  i  felles programfag Vg2 Læreplankode:

Formål

Programområdet for Dronefaget skal utvikle kompetanse innen operasjoner, drift og

vedlikehold av RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), såkalte droner. Ubemannede

luftfartøy er  i  dag i  bruk på mange ulike felt, deriblant brann- og redningsoppdrag,

kartleggings- og forskningsoppdrag, film— og medieoppdrag. Det er en voksende bransje

der det stadig åpner seg nye bruksområder, man ser både kostnads- og miljøbesparelser
ved bruk av droner, og bransjen har rask teknologisk utvikling. Med stort potensiale og

utfordringer i skjæringspunktet mot bemannet luftfart har regjeringen utviklet en
dronestrategi der behovet for kompetanseheving påpekes. For å møte denne utviklingen er
det nødvendig med en profesjonalisering og spesialisering av droneoperatører gjennom

fagutdanning. Samtidig er utviklingen på nasjonalt og europeisk nivå med på å tvinge frem
nye regelverk og forordninger. Det er viktig at bransjen har fagutdannede operatører som
oppnår kravene i det felleseuropeiske regelverket.

Opplæringen i programfagene skal legge vekt på organisasjonsforståelse,

sikkerhetsforståelse, forståelse for regelverk, forståelse for konstruksjon og vedlikehold i

tillegg til gjennomføring og bearbeiding av oppdrag. Videre skal opplæringen fremme evne

til kommunikasjon og samarbeid, kreativitet og løsningsorientering, samt gi eleven

mestring og den grunnleggende kunnskapen som kreves som droneoperatør.

Opparbeidelse av teknisk og operasjonell kompetanse i kombinasjon med system- og

organisasjonsforståelse danner grunnlaget for videre fordypning og spesialisering gjennom

læretiden.

Dronefaget gjennomføres i henhold til de foreslåtte kravene i  EASA  NPA  2017-05  og
tilhørende  ‘Opinion  No  01/2018, Introduction  ofa  regulatory framework  for the  operation
of  unmanned aircraft systems  in the  ’open' and  ’specific’ categories’.  Dronefaget tar sikte
på å utdanne droneoperatører til kategorien 'specific', og tar derfor også hensyn til  JARUS
Guidelines on Specific Operations Risk Assessment  (SORA). I tillegg er faget basert på
noen av anbefalingene i JARUS-FCL  Recommendations, samt ICAO Doc  10019  Manual on
Remote/y Piloted  Aircraft Systems (RPAS) og det norske regelverket beskrevet i BSL A 7—1,
Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er Droneoperatør.

Struktur

Programområdet for dronefaget består av tre programfag. Programfagene utfyller

hverandre og må sees i sammenheng.

Oversikt over programfagene:

'Å'r'éiéiiiä BFöé'fåaäg
Vg2 liPÅS-Iære "b'perøasjons- og organisasjons—lære for RPAS- Inspeksjor‘mflslééfilgé

bedrifter "

Beskrivelse av programfagene

RPAS-lære

Programfaget RPAS—lære omfatter de temaene som er nødvendige for å operere og drifte
RPAS, herunder flygeteori, flytelefoni, luftromslære, meteorologi, menneskelige faktorer,
lover og bestemmelser samt RPAS teknikk og vedlikehold.
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Programområde for dronefag -Læreplan i felles programfag VgZ Læreplankode:

Operasjons- og organisasjonslære for RPAS-bedrifter

Prog ramfaget  Operasjons- og organisasjons/ære for RPAS-bedrifter omfatter opplæring i
myndighetspålagte rollefordelinger og ansvarsforhold og operasjonelle prosedyrer. Itillegg
omfatter faget manualutvikling og lære om sikkerhetssystemer.

Inspeksjonslære

Programfaget Inspeksjonslære omfatter fotolære  i  droneoperasjoner og etterbehandling av

innsamlet materiale.  I  tillegg kommer kunnskap om personvern.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

VgZ

RPAS—lære 224 årstimer

Operasjons- og organisasjonslære for bedrifter 168 årstimer

Inspeksjonslære 85 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert  i  kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

og er en del av fagkompetansen.  I  dronefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å  kunne uttrykke seg muntlig i dronefaget betyr å kunne kommunisere tydelig og presist

med relevante faguttrykk. Eleven skal kunne gi korrekte beskrivelser av systemer og
virkemåter, kunne kommunisere med kunder og diskutere faglige vurderinger. Eleven skal
kunne beskrive operasjoner og sikkerhetsvurderinger, også i opplæringsøyemed. Eleven
skal få forståelse for at presis og tydelig kommunikasjon for å hindre misforståelser er
essensielt for sikker drift av droneoperasjoner.

Å  kunne uttrykke seg skriftlig i dronefaget betyr å kunne beskrive planer for operasjoner,
herunder sikkerhetsvurderinger og prosedyrer. Eleven skal kunne gjøre korrekt loggføring,

oppdateringer av manualverk og prosedyrer samt kunne kommunisere skriftlig med

myndigheter og andre fagpersoner.

Å  kunne lese i dronefaget betyr å kunne forstå regelverk, teknisk dokumentasjon,

manualer og prosedyrer slik at droneroperasjoner og -vedlikehold kan gjennomføres

korrekt og sikkert. Eleven skal kunne tilegne seg og forstå informasjon av operativ

betydning gjennom luftfartspublikasjoner som Aeronautical Information Publication samt

meteorologiske publikasjoner.

Å  kunne regne i dronefaget betyr å forstå elektrofaglige og tekniske systemer som

elektriske kretser og operasjonssystemer, samt forstå fysikken bak aerodynamikk. Eleven

skal kunne vurdere datamateriale og målinger fra operasjoner, og bearbeide disse.

Å  kunne bruke digitale verktøy i dronefaget betyrå kunne innhente informasjon av
operativ betydning, bruke nettbaserte oppslagsverk og loggføringsverktøy. Eleven skal
kunne forstå og bruke de digitale verktøy som benyttes i droneoperasjoner, som kontroll-
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Programområde for dronefag -  Læreplan  i  felles programfag VgZ Læreplankode:

og styresystemer, sensorer og måleinstrumenter samt verktøy for behandling av
innsamlede data.

Kompetansemål

RPAS-lære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

forstå teknisk oppbygging og virkemåte for fixed wing RPAS under 25 kg
forstå teknisk oppbygging og virkemåte for multirotor RPAS under 25 kg

ha kjennskap til nødvendig vedlikehold på fixed wing RPAS under 25 kg
ha kjennskap til nødvendig vedlikehold på multirotor RPAS under 25 kg

forstå flygeteoretiske prinsipper for fixed wing RPA
forstå flygeteoretiske prinsipper for multirotor RPA

forstå grunnleggende meteorologiske prinsipper og fenomener av betydning for

RPAS-operasjoner

innhente og nyttiggjøre seg av meteorologisk informasjon innenfor relevante

områder for en RPAS-operasjon

finne og tilegne seg de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter for RPAS-
operasjoner

forstå og følge de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter for RPAS-
operasjoner

finne og forstå de til enhver tid gjeldende luftfartspublikasjoner, herunder
Aeronautical Information Publication, Aeronautical Information Circular og NOTAM.

kommunisere med korrekt fraseologi over flyradio, og avlegge eksamen i
flytelefoni

forstå viktigheten av risikovurderinger for ulike typer operasjoner

forstå hvordan norsk luftrom er organisert og strukturert

forstå hensikten til og organiseringen av lufttrafikktjenesten

forstå hvilke menneskelige faktorer som kan påvirke droneoperasjoner, både

fysiske og psykiske

gjennomføre og bestå Luftfartstilsynets teoretiske autorisasjonsprøve for

droneoperatører

Operasjons- og organisasjonslære for RPAS-bedrifter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kjenne til og forstå myndighetspålagte krav til droneorganisasjoner

gjøre oppsett og revisjon av operasjonsmanualer

gjøre oppsett og revisjon av vedlikeholdsmanualer

operasjonelle prosedyrer for VLOS flyging med både fixed wing og multirotor

operasjonelle prosedyrer for EVLOS flyging med både fixed wing og multirotor
operasjonelle prosedyrer for BLOS flyging med både fixed wing og multirotor
forstå hensikten med, og funksjonsmåten til safety management systems
gjøre oppsett og revisjon av safety management manual
søke de korrekte instanser om tillatelse ved spesielle operasjoner

kjenne til og forstå roller i en droneorganisasjon, herunder daglig leder, flygesjef,

teknisk sjef, kvalitetssjef, safety manager og compliance monitoring manager

forstå viktigheten av fokus på sikkerhet og god sikkerhetskultur
kjenne til ulike metoder for risikovurderinger
gjøre operasjonelle risikovurderinger i henhold til JARUS Specific Operation Risk
Assessment (SORA)

forstå grunnlaget for og viktigheten av å rapportere hendelser, samt metoder for

rapportering
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Inspeksjonslære

Mål for opplæringen er at  eleven skal  kunne

grunnleggende fotolære

velge korrekt måleutstyr og fotonyttelast for ulike typer oppdrag

kalibrere og justere måleutstyr og fotonyttelast for stabil datainnnsamling

ha kunnskap om datakraft og linjeoverføring for innsamling av datamateriale under

flyging

forstå viktigheten av å ta personvernhensyn under fotooppdrag

ha kunnskap om personopplysningsloven og andre regler til beskyttelse av

personvernet

balansere nytteverdien ved bruk av droner til fotooppdrag og retten til privatliv

kjenne til ulike typer programvare som kan brukes til etterbehandling

inspeksjonsmateriell

beskrive og tolke datamateriale som resultat av etterbehandlingen av

inspeksjonsmateriell

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering

Standpunktvurdering

*VProg ramfag

RPAS lære

man; "*

Operasjons- og Eleven skal ha standpunktkarakter i hvert av
organisasjonslære programfagene.

Inspeksjonslære

Eksamen for elever

*Operasjons- og

.pragäna'fag"
RPAS lære

_, damn;

Eleven skal opp til en tverrfaglig skriftlig og praktisk eksamen.

Eksamen gjennomføres med ivaretakelse av de til enhver tid

gjeldende lover og forskrifter.
organisasjonslære

Inspeksjonslære
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Eaganäf'ag" ” '
RPAS lære

Operasjons- og

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av

programfagene.  I  tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig
praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

organisasjonslære
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Programområde for dronefag -  Læreplan  i  felles programfag VgZ Læreplankode:

Inspeksjonslaere ” Eksamen gjennomføresi henhold til de enni/er ticl gjeldende
lover og forskrifter.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De géneféii'e bla—estemme—lsenewomT/urdering—iwstandpunktkarakter år fastsatt i forskriften til
opplæringsloven.
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Læreplankode:

Utdanningsdirektoratet

Læreplan  i droneoperatørfaget  (V93)
opplæring i bedrift

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet etter delegasjon  i brev  av

fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel  i  lov 17.  juli  1998 nr. 61 om

grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringslova) §  3-4 første ledd.

Gjelder fra

http://www.udir.no/kl06/
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Læreplan i droneoperatørfaget opplæring i  bedrift Læreplankode:

Formål

Droneoperatørfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen operasjoner og drift av

droner på ulike områder og innenfor relevante fagfelt i læretiden. Utdanningen skal gi økt

sikkerhet og kvalitet i droneoperasjoner gjennom profesjonalisering. Dronebransjen er i
stadig utvikling, nye bruksområder oppstår og teknologien gir flere muligheter.

Droneoperatørfaget skal gjøre elevene rustet til å møte nye reguleringer og økte krav i

bransjen.

Lærlingene vil gjennom opplæring i bedrift få erfaring med gjennomføring av ulike typer
oppdrag som droneoperatører, hvordan man planlegger disse og gjennomfører dem

sikkert. Lærlingen vil få mulighet til å utvikle nye oppdrag, knytte kundekontakter samt
lære å ivareta bedriftens organisering av droneoperasjoner. Opplæringen i bedrift skal

fremme kunnskap, og gi lærlingen evnen til å se sammenhenger og helheten i

droneoperatørfaget, særlig knyttet opp mot luftfart. Lærlingen skal få større forståelse for
hvordan droneoperatører kan bidra til verdiskapning, hvilke bruksområder som finnes og

hvordan det kan være et positivt bidrag til bedriftens økonomi. Opplæringen skal gi

lærlingen selvstendighet som droneoperatør, og støtte lærlingens utvikling av

kommunikasjons- og samarbeidsevner, miljøtenkning og kreativitet.

Droneoperatørfaget gjennomføres i henhold til de foreslåtte kravene i  EASA  NPA  2017-05

og tilhørende Opinion No  01/2018, Introduction of a regulatory framework for the
operation of unmanned  aircraft systems  in the  ’open' and  ’specific' categories.
Droneoperatørfaget tar sikte på å utdanne droneoperatører til kategorien 'specific', og tar

derfor også hensyn til  JARUS  Guidelines on Specific Operations Risk Assessment (SORA). I
tillegg er faget basert på noen av anbefalingene i JARUS-FCL Recommendations, samt

ICAO Doc 10019 Manual on Remote/y Piloted Aircraft Systems  (RPAS) og det norske
regelverket beskrevet i BSL A 7—1, Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er droneoperatør.

Struktur

Droneoperatørfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og
må sees i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Kråka?” ” "nbvéé'Bä—r—åäér" O' '
«Flyging og Vedlikehold RPAS Organisasjonslære

Ioppdragsgjennomføring
?Opplæring i bedrift

Hovedområder

Flyging og oppdragsgjennomføring

Hovedområdet Flyging og oppdragsgjennomføring omfatter flygetrening innenfor ulike
operasjonstyper, planlegging og forberedelser til ulike typer oppdrag, gjennomføring av
disse oppdragene samt etterbehandling av de data som samles inn under oppdrag.
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Læreplan  i  droneoperatørfaget opplæring i bedrift Læreplankode:

Vedlikehold

Hovedområdet Vedlikehold omfatter rutiner og prosedyrer for vedlikehold og utskifting av
rpa-komponenter, oppdatering og vedlikehold av software og andre systemer.

RPAS  Organisasjonslære

Hovedområdet RPAS Organisasjonslære omfatter søknadsprosesser og kommunikasjon

med myndigheter, manualoppbygging og revidering samt kvalitets- og sikkerhetssystemer.

I  tillegg kommer dokumentasjon av egen læring samt instruksjon og opplæring av andre.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

og er en del av fagkompetansen.  I  droneoperatørfaget forstås grunnleggende ferdigheter

slik:

Å  kunne uttrykke seg muntlig i droneoperatørfaget betyr å kunne samarbeid med andre
fagpersoner og kunder, kunne forklare operasjonene og sikkerhetstiltak med korrekte

faguttrykk samt evne til instruksjon og videreformidling av kunnskap om droner.

Å  kunne uttrykke seg skriftlig i droneoperatørfaget betyr å kunne utforme og revidere

manualer med korrekt bruk av faguttrykk, utforme søknader til offentlige instanser, samt

kommunisere skriftlig med andre fagpersoner, kunder og myndigheter.

Å  kunne lese i droneoperatørfaget betyr å ha god forståelse for faguttrykk, herunder
luftfartsterminologi og kunne forstå regelverk og offisielle publikasjoner, samt operativt og

teknisk manualverk.

Å  kunne regne i droneoperatørfaget betyr å kunne behandle tolke datamateriale innsamlet

under flyging. Lærlingen skal kunne fremstille dette på en forståelig måte overfor
samarbeidspartnere og kunder. Lærlingen skal også kunne gjøre beregninger av ytelse,

vekt og balanse.

Å  kunne bruke digitale verktøy i droneoperatørfaget betyr å kunne benytte seg av verktøy
for databehandling, loggføring, informasjonsinnhenting og kommunikasjon, samt forstå og

kunne bruke digitale styringsverktøy for droner.

Kompetansemål

Etter opplæring i bedrift

Flyging og oppdragsgjennomføring

Mål for opplæringen er at lær/ingen skal kunne

.  gjennomføre en kontrollert flygning av fixed wing ved hjelp av bakkestasjon og

autopilot

.  grunnleggende multirotor RPAS-flyging, VLOS, herunder kunne

0 fly forlengs, baklengs, til høyre og venstre med nesen mot et bestemt

punkt

0 fly en firkant med nesen mot et bestemt punkt, og holde høyden
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Læreplan  i  droneoperatørfaget opplæring i  bedrift Læreplankode:

0 fly en kube med klokken og mot klokken med nesen mot et bestemt punkt

0 fly en sirkel 30 m i diameter med nesen inn

0 fly en sirkel 30 m i diameter med nesen ut

0 fly koordinerte svinger

0 fly en 720 graders sirkel med nesen ut og inn rundt et objekt, med piloten

på utsiden
0 fly en kube med klokken og mot klokken med nesen i fartsretning

o fly en klatrende 720 grader spiral med nesen i fartsretning

0 fly en synkende 720 grader spiral med nesen i fartsretning

o fly et åttetall med nesen i fartsretning

0 fly 30 meter rett frem i maks hastighet, deretter stoppe til hover uten tap

av høyde

0 fly en komplett landingsrunde, med upwind, crosswind, downwind, base og

finale

avansert multirotor RPAS-flyging, herunder

0 flyging utenfor synsrekkevidde

flyging med ulike typer payload

nærinspeksjon av objekter

flyging ved hjelp av bakkestasjon

flyging med kritisk energi-kapasitet

o flyging med maksimal avgansmasse, MTOM

avansert Fixed Wing RPAS-flyging, herunder

o flyging utenfor synsrekkevidde

o flyging med ulike typer payload

o flyging ved hjelp av bakkestasjon

o flyging med maksimal avgangsmasse, MTOM

selvstendig innhente all nødvending operativ informasjon, så som NOTAM,

meteorologisk informasjon etc., for å kunne gjennomføre et oppdrag sikkert

utvikle og gjennomføre risikovurderinger med risikoanalyser, for ulike typer av

oppdrag, basert på  JARUS  guidelines on  Specific Operations Risk Assessment

(SORA)
planlegge og gjennomføre ulike VLOS, EVLOS og BVLOS oppdrag, inklusive

risikovurderinger og informasjonsinnhenting, herunder

0 inspeksjon av infrastruktur

oppdrag med ortofoto samt etterbehandling

filmoppdrag med etterbehandling

fjellflyging

nattflyging

vinterflyging

oppdrag i tettbebygd strøk

inspeksjon av vilt eller simulert inspeksjon av vilt

0 gjennomføre konkrete oppdrag som er relevant for lærebedriften

etterbehandling av datamateriale innsamlet under oppdrag, herunder kunne

o bruke ulike programmer for tolkning av ulike typer datamateriale

o presentere datamateriale overfor Iærebedriften og eventuelle kunder

00000000000

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

formulere rutiner for vedlikehold ved hjelp av tekniske manualer

planlegge vedlikehold av rpas utfra teknisk loggføring

utføre teknisk vedlikehold på Multirotor RPAS under 25 kg, herunder

0 skifte av elektriske komponenter

skifte av elektromotorer

skifte av rotorblader

skifte av skallkomponenter

skifte av nyttelast

0000
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Læreplan  i  droneoperatørfaget opplæring i  bedrift Læreplankode:

.  utføre teknisk vedlikehold på Fixed Wing RPAS, herunder

0 skifte av elektriske komponenter

o skifte av skallkomponenter

:: skifte av motorkomponenter

. gjøre beregninger av ytelse, vekt og balanse, herunder

0 beregning av ytelse ved skifte av nyttelast

o beregning av vekt og balanse ved skifte av nyttelast

-  gjøre nødvendige software-oppdateringer, herunder på

0 flight controller

o bakkestasjon

o RPA

RPAS Organisasjonslaere

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

. oppbygging av operasjonsmanualeri henhold til EASA kategorien 'specific'

.  revisjoner av operasjonsmanualer

.  revisjoner av tekniske manualer

.  forstå viktigheten av sikkerhets- og kvalitetssystemer, og hvordan man innfører

disse

.  kommunikasjon med myndigheter søknadsprosesser, skrive søknader eller

Hgnende?

.  dokumentasjon av egen flyging og opplæring

.  korrekt loggføring, flyging og teknisk

.  gi instruksjon av andre innenfor RPAS, herunder kunne

o forberede ressurser og formidle kunnskap

o integrere sikkerhetstenkning

o administrere tid, monitorere og vurdere progresjon

o evaluere treningsøkter

.  kommunisere godt, med korrekte faguttrykk, med andre fagpersoner

o kommunisere med, og fremstille informasjon til, kunder på en lettfattelig måte

Vurdering

Opplæring i bedrift droneoperatørfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

n.;veaaaiaaa "alanin; "
Flyging og

.oppdragsgjennomføring

VGdliKEhOld Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres
innenfor en tidsramme på 14 virkedager.

Organisasjon og instruksjon

Behage"; Béåié'närhé'iåéäé amade-fing e*r'räéisatt iffrsk'ri—rt' *t'iidöbiaériri—géiövéäf
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Forespørsel ang. søknad om nytt Vg2 programområde og Vg3 
opplæring i bedrift innen dronevirksomhet. 
 
 
 
1. Bakgrunn for saken  
Utdanningsdirektoratet mottok 30.5.2018 en søknad fra Nordland Fylkeskommune 
om opprettelse av Vg2 dronefag og Vg3 droneoperatørfaget.  
 
2. Om søknaden 
Andøya Space Center (ASC) har fasiliteter for uttesting av droner og et miljø med 
ekspertise på enkelte typer droneoperasjoner. Andøya benyttes av flere nasjonale 
og internasjonale droneaktører og forskningsmiljøer, og i regjeringens dronestrategi 
anbefales det å etablere et nasjonalt dronesenter på ASC. 
 
Videre er drone-avdelingen til ASC godkjent som «Approved Training 
Organization», dvs. at avdelingen allerede har den nødvendige tillatelsen fra 
Luftfartstilsynet for å drive droneopplæring. 
 
2.1 Søkers forslag til opplæringsmodell 
Søker foreslo at Vg2 dronefag skal bygge på Vg1 elektrofag. Faglig råd for 
elektrofag støttet forslaget. 
 
2.2 Om behovet for å opprette nytt Vg2 og Vg3 i Dronefaget 
Søker henviser til «Norges dronestrategi»1 utgitt av regjeringen 31.3.2018. 
Strategien beskriver regulering av forhold som flysikkerhet, samfunnssikkerhet, 
miljøvern, personvern, privatlivets fred, luftsromsbruk og frekvenser som kan legge 
til rette for en markedsdrevet og samfunnstjenlig utvikling av dronevirksomheten i 
Norge. Ifølge dronestrategien forventes industrien å ha sterk vekst i tiden 
fremover. Dette vil skape arbeidsplasser og etterspørsel etter kvalifisert 
arbeidskraft. Både privat og offentlig sektor bruker droner i økende grad. Det er 
behov for flere dronepiloter og operatører med god forståelse av teknologien som 
brukes både på dronen og sensorene. Det kreves god forståelse og delvis bruk av 
kompetanse knyttet til avionikk, elektronikk, kybernetikk, geografiske 
informasjonssystemer, telemetri og data. 
 
 
 
 
 

 
1 Norges Dronestrategi 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/norges-dronestrategi/id2594965/
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2.3 Fagets innhold 
I følge søker er droner i hovedsak basert på elektriske systemer, og forståelse for 
koblinger, batterier og kretser for å gjennomføre vedlikehold. Søker mener at 
tilknytning til elektrofag vi gi elevene grunnlaget for denne forståelsen.  
I tillegg til teknisk innsikt og evne til å drive vedlikehold på dronene må en 
fagarbeider ha kunnskap om de fagfeltene som påvirker en operasjon som lover og 
bestemmelser for luftfarten, herunder luftrom, lufttrafikktjeneste og flytelefoni, 
meteorologi, flygeteori og aerodynamikk. Samtidig må en fagarbeider tilpasse seg 
de myndighetspålagte kravene til droneorganisasjoner og ta hensyn til 
menneskelige faktorer som kan påvirke operasjonene. En droneoperatør må derfor 
også ha erfaring fra praktisk flyging. Videre må han/hun gjøre 
sikkerhetsvurderinger, gjennomføre oppdrag, ta hensyn til personvern samt kunne 
innsamle og tolke datamateriale av verdi for eventuelle kunder. 
 
Søker har utviklet forslag til læreplaner for Vg2 dronefag og Vg3 
droneoperatørfaget. 
 
Beskrivelse av programfagene på forslag til Vg2 tilbud dreier seg blant annet om å 
drifte og operere droner, opplæring i myndighetspålagte rollefordelinger og 
fotolære i droneoperasjoner og etterbehandling av innsamlet materiale. 
 
Beskrivelse av hovedområdene på forslag til Vg3 opplæring i bedrift dreier seg blant 
annet om flytrening, planlegging og gjennomføring av oppdrag og etterbehandling 
av data. Videre er det et hovedområde som omfatter rutiner og prosedyrer for 
vedlikehold og utskifting av dronekomponenter, oppdatering og vedlikehold av 
software. 
 
2.4 Overlapping og avgrensing til beslektede fag 
I dag finnes utdanningstilbud på bachelor og masternivå, samt korte kurs tilbudt av 
private aktører. Det finnes ikke lignende opplæringstilbud på videregående nivå. 
 
 
3. Utdanningsdirektoratets oppfølging. 
Utdanningsdirektoratet stiller seg positive til å følge saken videre. 
 
Vi ber imidlertid søker og de faglige rådene for elektrofag og IT og 
medieproduksjon om å vurdere om Vg2 dronefag med påfølgende opplæring i 
bedrift bør plasseres i utdanningsprogrammet for IT og medieproduksjon. 
 
Dette fordi: 
 

 Beskrivelse av programfagene på forslag til Vg2 tilbud dreier seg blant annet 
om å drifte og operere droner, opplæring i myndighetspålagte 
rollefordelinger og fotolære i droneoperasjoner og etterbehandling av 
innsamlet datamateriale. 

 
 Beskrivelse av hovedområdene på forslag til Vg3 tilbud dreier seg blant annet 

om flytrening, planlegging og gjennomføring av oppdrag og etterbehandling 
av data. Videre er det et hovedområde som omfatter rutiner og prosedyrer 
for vedlikehold og utskifting av dronekomponenter, oppdatering og 
vedlikehold av software. 
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 Forståelse for koblinger, batterier og kretser for å gjennomføre vedlikehold 
utgjør en relativt liten del av læreplanforslagene. 
 

Forslag til læreplaner er vedlagt. 
 
På bakgrunn av dette:  
 

1. Vi ber søker og faglig råd for elektrofag om å vurdere forslaget om 
plassering av dronefaget på nytt.  
 

2. Vi ber faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon å 
vurdere om Vg2 dronefag og Vg3 droneoperatør kan bygge på Vg1 
informasjonsteknologi og medieproduksjon. 

 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Bjørg Rafoss Tronsli Unni Teien 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Innspill til deloppdrag om bedriftsintern opplæring  
 

Utdanningsdirektoratet mottok i april 2018 oppdragsbrev 10-18 om Implementering av ny 
yrkesfaglig tilbudsstruktur. I oppdragsbrevet ber Kunnskapsdepartementet om at vi 
vurderer hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern opplæring (f.eks. kjedeskoler i 
varehandelen) kan inngå i kompetansemål i læreplanene i relevante lærefag. Dette må 
gjøres i samråd med aktuelle bransjer. 
 
Bedriftsintern opplæring kan vi definere som opplæring av bedriftens egne ansatte. 
Begrepet vil dermed kunne omhandle opplæringen i alle fag med opplæring i bedrift. 
Gjennom blant annet bred involvering i det pågående arbeidet med nye læreplaner på 
yrkesfag er det et mål at de nye læreplanene som er under utarbeidelse skal være relevante 
for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov.  
 
Ulik grad av formalisering av opplæring i arbeidslivet 
 

I et forprosjekt til en rapport om Internopplæring i varehandelen1 illustrerer FAFO et 
forenklet bilde av forholdet mellom kjedeskoler og annen type opplæring. 
 
 
 
 

 Foretak/virksomhet alene Ikke foretak/virksomhet alene 

Gir ikke formell 
kompetanse 

Kjedeskoler og annen 
internopplæring 

Bransjefelles opplæring 

Gir formell 
kompetanse 

 Fagopplæring 

Figur 1. - Hentet fra FAFO-notatet Kjedeskoler – internopplæring i 
varehandelen (2010)2 

 
Den bedriftsinterne opplæringen som fører til fag- eller svennebrev gir kandidaten formell 
kompetanse gjennom det videregående opplæringssystemet. Kjedeskoler og annen 
internopplæring, eller bransjefelles opplæring på den andre siden gir ikke alene formell 
kompetanse. Kompetanse som ikke er formell kan igjen deles inn i uformell og ikke-formell 
kompetanse. 
 
I Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne i videregående opplæring3 
defineres formell, ikke-formell og uformell kompetanse som følger: 
 

• Formell kompetanse: Fullført og ev. avbrutt videregående opplæring fra Norge 
eller fra utlandet. 

• Ikke-formell kompetanse: Kurs eller kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen 
i regi av et studieforbund eller andre. 

 
1 https://www.fafo.no/media/com_netsukii/10116.pdf  
2 https://www.fafo.no/media/com_netsukii/10116.pdf  
3https://www.udir.no/contentassets/2d44dd1eca5f4449a314a4c541ae75e2/retningslinjer_realkomp_v
go.pdf  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-pa-yrkesfag/
https://www.fafo.no/media/com_netsukii/10116.pdf
https://www.fafo.no/media/com_netsukii/10116.pdf
https://www.udir.no/contentassets/2d44dd1eca5f4449a314a4c541ae75e2/retningslinjer_realkomp_vgo.pdf
https://www.udir.no/contentassets/2d44dd1eca5f4449a314a4c541ae75e2/retningslinjer_realkomp_vgo.pdf


 
 

Side 2 av 2 

 
 
 

• Uformell kompetanse: Kunnskap og ferdigheter gjennom arbeid, 
organisasjonsarbeid, annet frivillig arbeid eller erfaring fra andre steder der 
læring ikke er det primære formålet. Uformell læring er ikke organisert eller 
strukturert med hensyn til mål, tid eller læringsstøtte, og den er i de fleste 
tilfeller utilsiktet fra «elevens» side. 

 
Innenfor enkelte fagområder er opplæringen formalisert gjennom lov og forskrift for det 
aktuelle fagområdet. 
 
Hvilke fag er relevante? 
 

Utdanningsdirektoratet skal vurdere hvordan relevante deler av innholdet i bedriftsintern 
opplæring (for eksempel kjedeskoler) kan inngå i kompetansemål i læreplanene. Vi vil se 
nærmere på lærefag der det eksisterer opplæring som gir ikke-formell kompetanse. Ikke-
formell kompetanse kan defineres som kurs eller kompetansehevende tiltak på 
arbeidsplassen i regi av et studieforbund eller andre. Vi vil se bort ifra opplæring som er 
formalisert gjennom lov og forskrift. 
 
Med dette som utgangspunkt har vi satt opp en foreløpig liste med lærefag vi mener vil 
kunne være relevante: 
 

 Salgsfaget (kjedeskoler) 
 Førstelinje-tjenester (avhengig av innholdet i faget) 
 Lærefag innen IKT & Medieproduksjon  

 
For å finne gode løsninger i disse lærefagene kan det samtidig være aktuelt å hente inn 
innspill også fra lærefag der det eksisterer ordninger som bidrar til å formalisere ikke-
formell kompetanse. 
 
Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og ber de faglige rådene om innspill til det videre arbeidet 
med oppdraget. 
 
Spørsmål til faglige råd: 
 

• Er det andre lærefag dere mener vi bør ha med på listen, er det lærefag dere 
mener vi bør ta ut?  

• Har dere eksempler på ordninger som bidrar til å formalisere ikke-formell 
kompetanse slik at kandidatene får mulighet til å ta et fag- eller svennebrev?  

• Hvordan mener dere vi bør involvere bransjen og de faglige rådene i det videre 
arbeidet? 

 
Innspill sendes til post@udir.no innen fredag 14. desember 2018. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

 

  
Bjørg Rafoss Tronsli 
 
Avdelingsdirektør 

Stine Viddal Øi 
 
Førstekonsulent 

  
  
  
  

Dokumentet er elektronisk godkjent



Årsplan Faglig råd for IKT og medieproduksjon 

 

Lærerkompetanse: det er viktig med kompetanseheving av yrkesfaglærere. 

Det er begrenset med tid frem til utdanningsprogrammet skal implementeres i 

2020. Skoleeiere trenger forutsigbarhet til planlegging av kompetanseheving i 

egen organisasjon, og yrkesfaglærere trenger tilgang på relevant etter- og 

videreutdanning.  

Utstyr: ved siden av at lærerne må ha kompetanse til å kunne undervise i de 

nye læreplanene, krever medie- og IT-fagene at skolene har oppdatert utstyr og 

programvare.  

Læreplasser: IT- og mediebransjen må på et tidlig tidspunkt få informasjon om 

de nye lærefagene. Det er viktig med tanke på rekruttering av både nye og 

gamle lærebedrifter. For å få et innhold i læreplanene som er mest mulig 

relevant for arbeidslivet, må bransjene bevisstgjøres at læreplanene utvikles og 

få mulighet til å gi tilbakemelding i innspills/høringsfasen. Et virkemiddel er å 

gjennomføre blant annet en innspillskonferanse med IT- og mediebransjen vinter 

2019. AU foreslår opprettelse av en egen arbeidsgruppe for å nå dette målet.   

Annet: følge opp arbeidet med utviklingen av nye læreplaner, fordypninger på 

Vg3 og Udirs arbeid med bedriftsintern opplæring.  

 

 



Norsk 

Etter Vg2 Yrkesfag 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• uttrykke seg muntlig og skriftlig i relevante sjangrer fra eget utdanningsprogram

• bruke presis og relevant fagterminologi til å presentere, forklare og dokumentere faglige
emner og arbeidsprosesser fra eget utdanningsprogram

• lese fagtekster fra eget utdanningsprogram på hensiktsmessige måter

• reflektere over innhold, form og formål i skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål, nynorsk og i
oversettelse fra samisk

• reflektere over hvordan samtidstekster framstiller kulturmøter

• bruke kunnskap om retoriske appellformer og språklige virkemidler til å reflektere kritisk over
sakprosatekster

• lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke retoriske appellformer i
diskusjoner

• kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

• sammenligne særtrekk i norsk med samisk og andre språk og utforske hvordan språklige
møter skaper språkendring

• skrive tekster på hovedmålet med god tekstbinding, ortografi og tegnsetting

• bruke ulike informasjonskilder på en kritisk og selvstendig måte og mestre reglene for
kildebruk

• vurdere og revidere egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier

• 

Fagspesifikk omtale av vurdering i fag 

Elevene viser kompetanse i norsk etter Vg2 yrkesfag når de bruker relevant fagspråk til å presentere 
norskfaglige og tverrfaglige tema. De kan kommunisere presist og forståelig muntlig og skriftlig i ulike 
sjangere. I samtaler og diskusjoner kan elevene begrunne egne standpunkt, argumenterer selvstendig 
og saklig og anerkjenner andres argumenter. Videre viser elevene kompetanse når de kombinerer 
virkemidler og modaliteter kreativt og reflekterer kritisk over tekst og kildebruk. Læreren skal legge 
vekt på oppgaver som åpner for dyp læring der elevenes kompetanse kommer til syne på ulike måter, 
gjennom et variert sett av både muntlige og skriftlige vurderingssituasjoner med relevans for eleven. 
Læreren skal sette én standpunktkarakter, der elevens skriftlige og muntlige kompetanse vektes likt. 

Etter Vg1 studieforberedende 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

eib
Utheving



• skrive fagartikler om norskfaglige eller tverrfaglige emner

• forklare hvordan referent- og setningskoblinger skaper sammenhenger mellom setninger

• presentere norskfaglige og tverrfaglige emner muntlig med eller uten digitale verktøy

• reflektere over innhold, form og formål i skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål, nynorsk og i
oversettelse fra samisk

• reflektere over hvordan samtidstekster framstiller kulturmøter

• bruke kunnskap om retoriske appellformer og språklige virkemidler til å reflektere kritisk over
sakprosatekster

• lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke retoriske appellformer i
diskusjoner

• kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

• sammenligne særtrekk i norsk med samisk og andre språk og utforske hvordan språklige
møter skaper språkendring

• skrive tekster med god tekstbinding, ortografi og tegnsetting

• bruke ulike informasjonskilder på en kritisk og selvstendig måte og mestre reglene for
kildebruk

• vurdere og revidere egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige kriterier

Fagspesifikk omtale av vurdering i fag 

Elevene viser kompetanse i norsk etter Vg1 studieforberedende når de i samtaler og diskusjoner 
begrunner egne standpunkt, argumenterer selvstendig og saklig og anerkjenner andres argumenter. 
De kan bruke retoriske appellformer i diskusjoner og presentere norskfaglige og tverrfaglige emner på 
ulike måter. Videre viser elevene kompetanse i norsk når de skriver tekster i ulike sjangere på 
hovedmål og sidemål. Dette innebærer blant annet at elevene kan skrive artikler om norskfaglige eller 
tverrfaglige emner.  Videre kan de kommentere sider ved innhold, form og formål i ulike tekster, 
kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt og bruke relevant fagspråk til å reflektere kritisk over 
sakprosatekster. Læreren skal legge vekt på oppgaver som åpner for dyp læring der elevenes 
kompetanse kommer til syne på ulike måter, gjennom et variert sett av både muntlige og skriftlige 
vurderingssituasjoner. I halvårsvurderingen for Vg1 skal læreren sette én karakter i norsk muntlig og 
én karakter i norsk skriftlig. Karakteren i norsk skriftlig skal settes på grunnlag av vurderingssituasjoner 
i både hovedmål og sidemål. 



Engelsk 

VG1 både SF og YF 

bruke intonasjon til å formidle og forstå nyanserte meninger tilpasset mottaker og 
situasjon. 

bruke språklig terminologi for å analysere språk, språklige mønstre og tekststruktur 
i egne og andres tekster 

Skape tekster tilpasset ulike mottakere og situasjoner individuelt og i samhandling 
med andre samhandle gjennom bruk av digitale verktøy i uformelle og formelle 
sammenhenger 

reflektere over globale utfordringer og diskutere mulige løsninger og initiativer 

utvikle et bredt repertoar og bevisst bruke språklærings- og 
kommunikasjonsstrategier tilpasset mottaker og situasjon 

analysere sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kan, og utnytte 
flerspråklighet som ressurs 

reflektere over bruk av digitale ressurser og medier i utvikling av eget språk 

sammenligne og vurdere ulike engelskspråklige kilder med tanke på innhold, 
synsvinkel og avsender til bruk i egenproduserte tekster 

finne fram til og gjøre rede for internasjonale utdanningstilbud og 
arbeidsmuligheter 

SF 

gjennomføre et fordypingsarbeid med utgangspunkt i framtidig programområde og 
presentere dette (SF) 

lese og analysere et utvalg varierte skjønnlitterære tekster om kulturmøter og 
globale forhold og reflektere over sin rolle som medborger i det globale samfunnet 
(SF) 

analysere noen engelskspråklige mediers rolle i det globale samfunnet, og vurdere 
forskjellen mellom disse utfra et kildebevisst perspektiv (SF) 

YF 

forstå og bruke et ordforråd knyttet til eget programområde for å utvikle felles 
forståelse av fagbegreper (YF) 

eib
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Skape muntlige og skriftlige tekster tilpasset ulike mottakere om faglige temaer 
(YF) 

gjennomføre et fordypningsarbeid innenfor eget programområde og presentere 
dette (YF) 

bruke engelsk i profesjonelle sammenhenger på ulike vis, skriftlig og muntlig (YF) 

gjøre rede for HMS innenfor eget programområde (YF) 

analysere et utvalg tekster om kulturmøter og globale forhold og reflektere over sin 
rolle som medborger i det globale samfunnet (YF) 

eib
Utheving

eib
Utheving
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